Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Μεταβατική Συμφωνία για Ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής

Κυρίες / Κύριοι,
Σε συνέχεια εγκυκλίου μας ημ. 28/7/2017 σας υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία για τον
τρόπο καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α) θα αρχίσει
να εφαρμόζεται από την 1/1/2018. (Επισυνάπτεται αυτούσια η συμφωνία).
Ως εκ τούτου μέχρι τις 31/12/2017 όσες επιχειρήσεις παραχωρούν ΑΤΑ θα πρέπει να
ενσωματώσουν στον υφιστάμενο βασικό μισθό το ποσοστό της Α.Τ.Α στο σημείο
που παγοποιήθηκε στη κάθε επιχείρηση ή κλάδο ξεχωριστά.
Είναι σημαντικό να σας αναφέρουμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για όσες
επιχειρήσεις ή κλάδους που κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας αυτής
παραχωρούν Α.Τ.Α. στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών.
Το ΚΕΒΕ προτρέπει εκείνα τα Μέλη του που παραχωρούν ΑΤΑ να υιοθετήσουν το
νέο σύστημα για να αποφευχθούν οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε πιο κάτω παράδειγμα της διαφοροποίησης του
συστήματος με την υπόθεση ότι την χρονική στιγμή που παγοποιήθηκε η ΑΤΑ ήταν
στο 30%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Υφιστάμενο Σύστημα
Βασικός Μισθός
ΑΤΑ
Μικτός Μισθός

= €100
= 30%
= Βασικός Μισθός + ΑΤΑ
= Βασικός Μισθός + (Βασικός Μισθός χ 30%)
= €100 + €30
= €130
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Νέο Σύστημα με ενσωμάτωση της ΑΤΑ
Βασικός Μισθός
= €100
Ποσοστό ΑΤΑ προς ενσωμάτωση
= €30%
Νέο Ποσοστό ΑΤΑ μετά την ενσωμάτωση = 0%
Νέος Βασικός Μισθός = €100 + (€100 χ €30%) = € 130
Μικτός Μισθός = Νέος βασικός μισθός + (Νέος Βασικός Μισθός + Νέο ποσοστό ΑΤΑ)
= €130 + (130 χ 0%)
= €130
Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Αιμίλιο Μιχαήλ,
Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στο τηλ. 22-889880.
Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

/ΕΞ
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